
 
 

Welzijnsorganisatie Caleidoscoop zoekt vanaf begin 2018 een stagiair(e): 

 

eindredacteur websites 

WhatTheFean.nl is de jongerenwebsite voor Heerenveen en omliggende dorpen. Onze 

belangrijkste doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar in de gemeente 

Heerenveen. De focus ligt alleen veel breder; namelijk alles rondom jeugd & jongeren en 

wie daar mee te maken heeft. Jong en oud werken samen, ieder vanuit zijn of haar eigen 

specialiteit en vooral ook vanuit eigen interesse. Lokaal maar wereldwijs, samenwerkend 

maar onafhankelijk, betrokken maar eigenwijs.  

HeerenveenHelpt.nl: voor tips en informatie over wonen, welzijn, zorg en activiteiten in 

de buurt. Want helpen en geholpen worden, dat maakt de samenleving een stukje fijner. 

De gemeente Heerenveen wil inwoners helpen bij het zoeken en vinden van passende 

oplossingen en mogelijkheden, op het gebied van zorg, jeugd en werk, wonen en welzijn. 

HeerenveenHelpt.nl is een digitaal informatieloket voor formele én informele zorg. 

 

Caleidoscoop is op zoek naar een eindredacteur voor beide websites. Jij bent de laatste 

die naar een tekst, foto of vlog kijkt voordat deze wordt gepubliceerd. Je controleert 

alles, bent verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de website, coördineert de 

dagelijkse gang van zaken en schrijft zelf ook mee.  

 

Ben jij de persoon naar wie we op zoek zijn? 

 

Jij:  

- Bent prima in staat om zelfstandig te werken 

- Bent creatief en toont initiatief 

- Kan heel praktisch denken en vooral ook in mogelijkheden 

- Kan andere vrijwilligers/stagiaires aansturen 

- Beschikt over een flinke dosis lef en bent niet bang om op mensen af te stappen 

die je niet kent 

- Durft mensen aan te spreken op wat ze hebben gemaakt of gedaan 

- Kan websites operationeel houden 

- Beheerst de Nederlandse taal uitstekend en bent allergisch voor taalfouten  

- Volgt een HBO opleiding richting marketing, communicatie of media 

 

Klinkt dit als een perfecte stage voor jou? Laat van je horen door een mailtje te sturen – 

met daarin je motivatie en CV - naar s.werkman@caleidoscoopheerenveen.nl. 
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